
КЛИПС И ТУИСТ МАШИНИ
Машини за опаковане на различни по произход 
продукти в плик и поставянето на пластмасови 
или метални клипс - туист 



Ръчни клипс и туист машини

ТУИСТ

РЪЧНА МАШИНА ЗА ТУИСТ MINI 140 TWIST, за

поставяне на Twistband за затваряне на различни

видове продукти. Пластмасовата Twistband е

изработена от HDPE, подсилена с права тел с

различни диаметри. Дължина на усукване: 140 мм.

Макс. диаметър на пакета mm. 28. Разполагаме и

други размери според приложението.

РЪЧЕН КЛИПС MINI SM 40 P - SM 35P - SM 50 P, за

прилагане на пластмасов клипс CLIPBAND в различни

цветове на предварително формовани торби. Данните

за проследимост на продукта могат да бъдат

отпечатани на клипборда (дата на изтичане или номер

на партидата). Клипса е изработен от полипропилен,

укрепен с два прави проводника по краищата.

Предлага се с дебелина на телта: 2/0,6 мм, 2/0,7 мм,

2/0,8 мм.

КЛИПС



Полуавтоматични клипс и туист машини

ТУИСТ

SA TW HORIZONTAL е полуавтоматична машина за

опаковане и затваряне на предварително формовани

торби за продукти, които трябва да бъдат опаковани

хоризонтално. Оборудван е с устройство за отваряне на

пликовете, устройство за съхранение на предварително

изработени торби, конвейерна лента, затварящо

устройство TWISTBAND. Използва се за опаковане на

различни видове продукти, като: "панетон", торти, хляб,

пита хляб, продукти в табла.

SA 40 P HORIZONTAL е полуавтоматична машина за

опаковане и затваряне на предварително формовани

торби за продукти, които трябва да бъдат опаковани

хоризонтално. Оборудван е с устройство за отваряне

на пликовете, устройство за съхранение на

предварително изработени торби, конвейерна лента,

затварящо устройство CLIPBAND. Използва се за

опаковане на различни видове продукти, като:

"панетон", торти, хляб, пита хляб, продукти в табла.

КЛИПС



Полуавтоматични клипс и туист машини
ТУИСТ Автоматична машина за затваряне на пликове за

поставяне на Twistband, които пликове се поемат от

вертикални или хоризонтални опаковъчни линии.

Устройството за затваряне на торбичките работи с висока

скорост и е построено с най-новото поколение технологии.

Производството достига до 90 затваряния на минута.

Машината работи с лента, изработена от метал и пластмаса

или изцяло изработена от пластмаса (без жици).

Работният цикъл е изцяло контролиран от PLC и Brushless

Motors.

Машината работи независимо и не изисква никаква

електрическа или механична връзка с други машини нагоре

по веригата (например: автоматични машини за опаковане,

машини за пълнене и запечатване на вертикални форми,

машини за потокопакети).

Затварящата глава на работи независимо от подаващия

конвейер.

SA 50 P P/P SPEED е машина за автоматично затваряне на

пликове, която работи по електронен път за нанасяне на

CLIPBAND лента върху опаковки, които се поемат от

вертикални или хоризонтални опаковъчни линии.

Устройството за затваряне на пликовете работи с висока

скорост и е построено с най-новото поколение технологии.

Работният цикъл е изцяло контролиран от PLC и Brushless

Motors.

КЛИПС



Консумативи
 TWISTBAND ролки
Материал: HDPE или хартия.

Ширина: 3.7 мм.

Различни дебелини: 0.53 мм, 0.58 мм, 0.40 мм.

Размер: На ролки от 600, 800, 1000 м.

Работен диапазон: 6 000 затваряния на ролка.

Опаковка: 5 ролки в картонена кутия.

Размери и тегло: 44 х 22 х 22 см. Тегло 10 кг.

** ЦВЕТОВЕ Бяло, червено, синьо, зелено, жълто, оранжево и 

черно. Други цветове при заявка.

 CLIPBAND ролки
Материал: PPL или хартия.

Ширина: 8 мм.

Различни дебелини: 2/0.6 mm, 2/0.7 mm, 2/0.8 mm.

Размер: На ролки от 500 и 600 м.

Работен диапазон: 12 000 затваряния на ролка.

Опаковка: 5 ролки в картонена кутия.

Размери и тегло: 33 х 33 х 31 см. Тегло 25 кг.

** ЦВЕТОВЕ Бяло, червено, синьо, зелено, жълто, оранжево и 

черно. Други цветове при заявка.



КОНТАКТИ
За допълнителна информация за

всички машини и възможността за

връзка с други опаковъчни машини,

може да се свържете с нас на

посочените адрес и телефон.


